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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
•  Lectura y comprensión 

de un texto narrativo. 

•  Uso de la mayúscula. 

•  La noticia. 

•  El cómic. 

•  Trabajar como 

periodista.  

•  El narrador en primera 

persona. 

  1.  Leer con la entonación, 

el ritmo y la velocidad 

adecuados una narración y 

utilizar estrategias sencillas 

para su comprensión. 

  1.1.  Lee una narración con la 

entonación, el ritmo y la 

velocidad adecuados. 

CD, 

CCL, 

CAA, 

CEC. 

   1.2.  Responde correctamente a 

las actividades de comprensión. 

CD, 

CCL, 

CAA, 

CEC. 

  2.  Utilizar las mayúsculas 

en los nombres propios, al 

comienzo de un escrito y 

después de punto. 

  2.1.  Utiliza las mayúsculas en los 

nombres propios, al comienzo de 

un escrito y después de punto.  

CCL, 

CD, 

CAA. 

3.  Reconocer al narrador-

protagonista en primera 

persona y escribir una 

narración con esta forma.  

3.1.  Reconoce al narrador-

protagonista en primera persona. 
CCL, 

CEC. 

3.2.  Escribe una narración en 

primera persona. 

CCL, 

CEC, 

CAA, 

SYEP 

 4.  Escribir una noticia a 

partir de los titulares 

propuestos. 

 4.1.  Escribe una noticia a partir 

de los titulares propuestos. 
CCL, 

CAA. 

5.  Trabajar con textos 

periodísticos. 

5.1.  Trabaja con textos 

periodísticos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SYEP, 

CMCT, 

CSYC. 
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6.  Reconocer y practicar con 

viñetas, bocadillos y 

onomatopeyas en los 

cómics. 

6.1.  Reconoce y practica con 

viñetas, bocadillos y 

onomatopeyas en los cómics. 

CCL, 

CAA, 

CEC. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

•  Lectura e comprensión 

dunha narración. 

  1.  Ler un texto narrativo con 

fluidez e comprensión. 

  1.1.  Le un texto narrativo con 

fluidez. 
CCL 

  1.2.  Comprende o sentido 

global dun texto e responde 

cuestións de comprensión. 

CCL, 

CAA 

•  Vocabulario    2.  Aumentar o vocabulario    2.1.  Asimila e aplica o 

vocabulario aprendido 

CCL, 

CSIEE, 

CSC 

•  Redacción dunha carta. 3. Escribir unha carta.   3.2.  Coñece a estrutura e as 

fórmulas propias das cartas. CCL, 

CCEC 

•  A rima.   4.  Identificar a rima en 

poemas sinxelos. 

  4.1.  Identifica as palabras que 

riman nun poema. 

CCL, 

CCEC 

  4.2.  Escribe un poema breve 

tendo en conta a rima. 

CCL, 

CCEC, 

CSIEE 

•  As onomatopeas.   5.  Recoñecer e utilizar 

onomatopeas. 

  5.1.  Asocia onomatopeas co 

seu significado e utilízaas en 

producións propias. 

CCL 

•  Lectura e comprensión 

dun texto informativo. 

  6.  Ler textos informativos 

con fluidez e comprensión. 

  6.1.  Le un texto informativo 

con fluidez. 
CCL 

  6.2.  Comprende o sentido 

global dun texto e responde 

cuestións de comprensión. 

CCL, 

CAA, 

CMCT 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

•  Os mapas 

meteorolóxicos.  

  1.  Valorar a importancia da 

meteoroloxía como 

ferramenta de predición do 

tempo. 

  1.1.  Coñece o importante 

valor da meteoroloxía como 

instrumento de predición do 

tempo. 

CCL, 

CMCT, 

CSC 

•  O estudo da poboación: 

o padrón e o censo. 

•  A poboación en España e 

en Galicia. 

  2.  Coñecer que é a 

poboación e como se 

contabiliza e estuda. 

  2.1.  Coñece o censo de 

poboación e o padrón 

municipal. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

•  Aprecio da importancia 

das plantas para o ser 

humano e para o resto de 

seres vivos, e respecto ás 

plantas do ámbito. 

•  Realización de 

experiencias para estudar 

a xerminación das 

sementes. 

•  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre as plantas. 

 

  1.  Comprender 

informacións, adquirir 

vocabulario sobre as plantas, 

expresar coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostrar interese 

pola lectura de textos sobre 

vexetación. 

  1.1.  Comprende informacións, 

adquire vocabulario sobre as 

plantas, expresa coñecementos 

e opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese pola 

lectura sobre vexetación. CCL, 

CMCT, 

CD 

•  Valoración da 

importancia da 

alimentación e adquisición 

de pautas para elaborar 

menús. 

 

  2.  Adquirir a idea de dieta e 

coñecer as características 

dunha dieta saudable. 

  2.1.  Define dieta e describe as 

características dunha dieta 

saudable. Aplica coñecementos 

para confeccionar unha dieta 

saudable. 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

•  Investigación sobre 

descubrimentos e 

invencións relevantes e as 

persoas que os realizaron. 

•  Valoración das achegas 

tecnolóxicas polos seus 

efectos no progreso das 

sociedades. 

 

  3.  Coñecer e valorar os 

descubrimentos científicos e 

as invencións tecnolóxicas 

pola súa contribución no 

progreso das sociedades e na 

mellora da calidade de vida 

das persoas. 

  3.1.  Coñece e valora as 

consecuencias da utilización de 

máquinas na realización eficaz 

das tarefas humanas e na 

diminución do esforzo das 

persoas. 

3.2. Obtén e organiza 

información, traballa co 

esquema da unidade, e utiliza 

os recursos dixitais con interese 

e responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 
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•  A Prehistoria e as súas 

etapas. 

•  Datación e 

características.  

 

  3.  Situar o período da 

prehistoria no tempo. 

  3.1.  Define Prehistoria e 

sitúaa no tempo. 

  3.2.  Identifica os diferentes 

períodos da Prehistoria na 

península ibérica: Paleolítico, 

Neolítico e Idade dos Metais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

3.3. Obtén e organiza 

información, traballa co 

esquema da unidade, e utiliza 

os recursos dixitais con interese 

e responsabilidade. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    •  Nome e grafía dos 

números naturais 

menores que o millón. 

•  O sistema de 

numeración decimal. 

Cifras e números: 

unidades, decenas, 

centenas, unidades de 

millar, decenas de millar 

e centenas de millar. 

•  Relacións de orde 

entre números de ata 

sete cifras (maior que, 

menor que, igual a). 

•  Utilización dos 

números ordinais. 

Comparación de 

números. 

  1.  Ler e escribir números 

de ata sete cifras. 

  1.1.  Le e escribe números 

naturais ata o millón en textos 

numéricos e da vida cotiá. 

CMCT 

CCL 

CD 

  1.2.  Coñece e utiliza os números 

para expresar con claridade e 

precisión datos e informacións. 

CMCT 

CCL 

CD 

  1.3.  Expresa e escribe 

correctamente os números de ata 

sete cifras.  

CMCT 

CCL 

CD 

  2.  Recoñecer a orde de 

unidades e o valor de 

posición dunha cifra 

dentro dun número. 

 

  2.2.  Coñece e aplica a 

equivalencia entre as ordes de 

unidades dun número. 
CMCT 

CD 
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   3.  Comparar e ordenar 

números de ata sete cifras. 

  3.1.  Compara e ordena de maior 

a menor, e viceversa, números de 

ata sete cifras. CMCT 

CD 

  4.  Ler e escribir números 

ordinais. 

  4.1.  Le e escribe números 

ordinais e utilízaos en contextos 

reais para indicar a posición dun 

elemento nunha serie ou unha 

relación de orde entre varios 

elementos. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

•  Utilización dos 

números romanos. 

 

 

 

•  Operacións con 

números naturais: 

adición e sustracción 

entre dous ou tres 

números de ata seis 

cifras. 

•  A proba da resta. 

 

 

.  Utilización da adición 

e sustracción en 

contextos familiares e 

na resolución de 

problemas. 

•  Resolución de 

problemas da vida cotiá 

aplicando a adición e 

sustracción. 

 

  5.  Ler e escribir números 

no sistema de numeración 

romano. 

  5.1.  Identifica os símbolos 

básicos no sistema de numeración 

romano. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

   5.2.  Coñece as regras da 

numeración romana. 
CMCT 

CD 

CAA 

   5.3.  Realiza conversións entre o 

sistema numérico romano e o 

sistema numérico decimal. 

CMCT 

CD 

CAA 

  6.  Resolver sumas 

expresadas en forma 

aritmética de dous ou tres 

sumandos de ata seis 

cifras. 

  6.1.  Interpreta e resolve sumas 

expresadas en forma aritmética 

de dous ou tres sumandos de ata 

seis cifras. 

CMCT 

CD 

  7.  Calcular o resultado 

dunha suma dados os seus 

sumandos. 

  7.1.  Calcula o resultado dunha 

suma dados os seus sumandos. 
CMCT 

CD 

11.  Resolver restas 

expresadas en forma 

aritmética. 

11.1.  Interpreta e resolve restas 

expresadas en forma aritmética. CMCT 

CD 
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12.  Utilizar estratexias 

para comprobar o 

resultado da resta. 

12.1.  Comproba os resultados 

empregando a proba da resta. 
CMCT 

CD 

14.  Aplicar a suma e a 

resta á resolución de 

problemas. 

14.1.  Aplica a suma á resolución 

de problemas dunha ou de dúas 

operacións. 

CCL 

CMCT 

CD 

 14.2.  Aplica a resta á resolución 

de problemas dunha ou de dúas 

operacións. 

CCL 

CMCT 

CD 

   

 

 

 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    •  A multiplicación 

como unha 

expresión abreviada 

de sumas de 

sumandos iguais. 

•  Os termos da 

multiplicación e a 

utilización do 

vocabulario 

adecuado relativo á 

multiplicación e os 

seus termos. 

•  Algoritmo da 

multiplicación dun 

número de varias 

cifras por outro 

dunha cifra levando.  

1.Utilizar a multiplicación 

para analizar, describir e 

resolver situacións cotiás. 

 

  1.1.  Distingue os casos nos que 

se ten que utilizar a suma e en 

cales a multiplicación.  

CMCT 

CCL 

CD 

  2.  Recoñecer a 

multiplicación como unha 

expresión abreviada 

dunha suma de sumandos 

iguais. 

  2.1.  Escribe expresións de 

sumandos iguais como 

multiplicacións e viceversa.  CMCT 

CD 

  3.  Identificar os distintos 

termos da multiplicación 

e utilizar os termos de 

factores e produto. 

  3.1.  Escribe multiplicacións 

utilizando correctamente o signo 

«» e diferenciando os factores e 

o produto. 

CMCT 

CD 
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•  A multiplicación 

por varias cifras.  

•  Utilización da 

multiplicación en 

contextos familiares 

e na resolución de 

problemas. 

•  Resolución de 

problemas da vida 

cotiá aplicando a 

multiplicación. 

•  Resolución de 

problemas incidindo 

na importancia de 

ordenar 

correctamente o 

enunciado para 

facilitar a súa 

comprensión e a 

resolución do 

problema. 

•  Comprensión de 

informacións, 

adquisición de 

vocabulario, uso da 

lingua como ins-

trumento de 

comunicación e 

mantemento dunha 

actitude favorable 

cara ás matemáticas. 

•  Iniciativa e 

perseveranza á hora 

de afrontar a 

resolución de 

problemas. 

  4.  Coñecer e utilizar o 

algoritmo da 

multiplicación por unha 

ou varias cifras de 

números de varias cifras 

levando. 

  4.1.  Realiza multiplicacións de 

números de varias cifras por 

números dunha cifra levando.  
CMCT 

CD 

  4.2.  Realiza multiplicacións entre 

números de varias cifras levando. 

CMCT 

CD 

  5.  Resolver problemas 

referidos a contextos 

cotiáns aplicando o 

algoritmo da 

multiplicación. 

  5.1.  Resolve problemas nos que 

intervén a multiplicación referidos 

a situacións da vida cotiá. 

CMCT 

CCL 

CAA 

CD 

  5.2.  Recoñece situacións da vida 

cotiá que poidan ser resoltas 

mediante o uso da multiplicación. 

CMCT 

CCL 

CAA 

CD 

6.  Resolver problemas 

incidindo na importancia 

de ordenar 

correctamente o 

enunciado para facilitar a 

súa comprensión e a 

resolución do problema. 

6.1.  Ordena correctamente os 

datos do enunciado. 

CMCT 

CCL 

CD 

6.2.  Resolve problemas 

sistematizando os pasos 

necesarios para a súa resolución. 

CMCT 

CCL 

CD 

 CAA 

 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    •  Os termos da 

división. 
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•  A división con 

ceros no cociente.   

•  A proba da 

división. 

•  A división exacta. 

•  A división inexacta. 

•  Algoritmo da 

división con 

dividendos de ata 

catro cifras e 

divisores de dúas 

cifras. 

•  Resolución de 

problemas aplicando 

a división de números 

naturais. 

•  Resolución de 

problemas da vida 

cotiá aplicando a 

división. 

•  Resolución de 

problemas incidindo 

na importancia de 

analizar as posibles 

solucións que poden 

ter para elixir a 

correcta. 

•  Comprensión de 

informacións, 

adquisición de 

vocabulario, uso da 

lingua como ins-

trumento de 

comunicación e 

mantemento dunha 

actitude favorable 

cara ás matemáticas. 

•  Iniciativa e 

perseveranza á hora 

de afrontar a 

resolución de 

problemas.  

  1.  Coñecer e utilizar os 

convencionalismos e as 

nomenclaturas propios da 

división e identificar os 

seus termos. 

  1.1.  Coñece e utiliza a 

nomenclatura propia da división e 

identifica os seus termos. 

CMCT 

CCL 

CD 

  1.2.  Expresa situacións de 

repartición mediante a simboloxía e 

nomenclatura propia da división. 

CMCT 

CCL 

CD 

  2.  Coñecer e aplicar a 

estratexia para dividir con 

ceros no cociente. 

  2.1.  Coñece e aplica a estratexia 

para dividir con ceros intermedios 

no cociente. 

CMCT 

CCL 

CD 

  2.2.  Coñece e aplica a estratexia 

para dividir con ceros finais no 

cociente. 

CMCT 

CCL 

CD 

  3.  Coñecer e aplicar a 

proba da división. 

  3.1.  Coñece e aplica a proba da 

división. 

CMCT 

CCL 

CD 

  4.  Recoñecer a división 

como operación inversa da 

multiplicación e viceversa. 

  4.1.  Expresa multiplicacións en 

forma de división e viceversa. 
CMCT 

CD 

  5.  Identificar e 

diferenciar as divisións 

exactas e as inexactas e 

recoñecer as relacións 

existentes entre os seus 

termos para aplicalas á 

realización de cálculos e á 

comprobación de 

resultados (proba da 

división). 

  5.1.  Diferencia a división exacta da 

división inexacta en función do 

resto. 

CMCT 

CD 

  5.2.  Coñece e aplica as relacións 

existentes entre os termos da 

división exacta e inexacta á 

realización de cálculos e á 

comprobación de resultados. 

CMCT 

CD 

  6.  Coñecer e aplicar o 

algoritmo da división con 

dividendos de ata catro 

cifras e divisores de dúas 

cifras. 

  6.1.  Realiza divisións con 

dividendos de ata catro cifras e 

divisores de dúas cifras utilizando o 

algoritmo. 

CMCT, 

CD 

  7.  Aplicar o algoritmo da 

división á resolución de 

situacións problemáticas e 

xulgar a súa utilidade. 

  7.1.  Aplica a propiedade 

fundamental da división na 

realización de cálculos e na 

resolución de problemas. 

CMCT 

CCL 

CAA 
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CD 

  7.2.  Valora a importancia do 

algoritmo da división na vida cotiá. 

CMCT 

CCL 

CAA 

CD 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   
•  La comunicación y la 

expresión de 

sentimientos y 

emociones. 

•  El diálogo y la 

argumentación de 

las propias 

opiniones. 

  1.  Reconocer y utilizar 

el lenguaje no 

verbal. 

  1.1.  Reconoce con claridad y 

coherencia opiniones, 

sentimientos y emociones 

de manera no verbal. 

  1.2.  Reconoce mensajes no 

verbales y su relación con 

la comunicación de 

emociones. 

•  As táboas de 

frecuencia: a súa 

utilidade. Elaboración 

de cadros e táboas de 

rexistro de datos. 

 

8. Elaborar táboas de 

frecuencia para ler 

ou interpretar os 

datos recollidos 

nelas. 

  8.1.  Le e interpreta datos recollidos 

en táboas de frecuencia. 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

•  Os gráficos de 

barras e de liñas: 

representación e 

interpretación dos 

datos en gráficos de 

barras e de liñas. 

 

9. Elaborar, ler ou 

interpretar gráficos de 

barras e de liñas que 

representen datos 

referidos a fenómenos ou 

situacións próximos ao 

alumnado. 

  9.1.  Constrúe gráficos de barras a 

partir dos datos recollidos en táboas. 
CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 
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•  Las habilidades de 

escucha y la 

empatía. 

•  La aceptación de las 

diferencias y la 

superación de los 

prejuicios. 

•  Los dilemas 

morales. 

•  El reconocimiento 

de los derechos 

humanos. 

•  La reflexión sobre la 

igualdad de 

derechos y el 

respeto hacia los 

demás como 

mecanismo de 

mejora del clima de 

grupo. 

  2.  Dialogar hablando de 

manera adecuada y 

bien fundamentada. 

  2.1.  Expone respetuosamente 

sus argumentos. 

  2.2.  Expresa sus opiniones de 

forma eficaz y bien 

argumentada. 

  3.  Saber escuchar y 

sentir de manera 

empática. 

  3.1.  Escucha y entiende la 

comunicación poniéndose 

en el lugar del otro. 

  3.2.  Conoce y reconoce el valor 

de una escucha activa y 

positiva. 

  4.  Aceptar las 

diferencias y 

reconocer y rechazar 

los prejuicios. 

  4.1.  Reconoce las diferencias y 

las valora positivamente. 

  4.2.  Detecta y enjuicia 

negativamente los 

prejuicios. 

  5.  Afrontar los dilemas 

morales. 

  5.1.  Aprende a elegir entre dos 

opciones problemáticas. 

  5.2.  Asume una posición de 

compromiso entre el 

querer y el deber. 

  6.  Reconocer los 

derechos humanos y 

mostrarse tolerante 

con los demás. 

  6.1.  Distingue entre los 

animales y los seres 

humanos, y reconoce los 

derechos de estos. 

  6.2.  Conoce el origen de las 

declaraciones de 

derechos humanos. 

  6.3.  Muestra una actitud 

tolerante hacia los demás 

para convivir juntos y 

respetarnos. 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMTCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

2. Avaliación e cualificación 
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Avaliación 

Procedementos: Tarefas presenciais do primeiro e segundo trimestre e 
tarefas entregadas no terceiro trimestre de xeito telemático ou 
presencialmente en función da mobilidade permitida. 

Instrumentos: Fotos, documentos PDF e word, e fotocopias condicionadas 
á mobilidade. 

Cualificación final 

Aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como as 
actividades de repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores 
que se desenvolvan durante o terceiro trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
De reforzo, repaso e ampliación. Actividades globalizadoras e 
interdisciplinares. Traballos, resumos, esquemas, búsqueda de 
información, interactivas web. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Fomentar rutinas de traballo e manter o hábito de estudo. 
Aprendizaxe e desenvolvemento de técnicas de estudio básicas: 
utilización do dicionario, resumo, esquema, búsqueda de información 
en Internet. 
Aplicación do aprendido a outros contextos e materias. 
 

Materiais e recursos 
Recursos fotocopiables, correo electrónico, web alumnado Anaya, 
enlaces web, libro do alumno. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Páxina web do centro, correo electrónico, mensaxería  e ABALAR. 

Publicidade  Páxina web do centro. 


